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INTRODUCÃO

A intervenção coronária percutânea (ICP) tornou-se importante

ferramenta para o tratamento da doença arterial coronariana

(DAC) a partir da década de 90. A evolução dos “devices”

principalmente com o surgimento dos stents permitiu um

crescimento significativo no emprego da ICP nas últimas três

décadas com excelentes resultados, entretanto a reestenose

ainda é presente apesar da evolução dos stents farmacológicos.

As lesões calcificadas são um desafio para o tratamento

percutâneo da DAC nos dias atuais, e a aterectomia rotacional é

uma ferramenta importante na abordagem dessas lesões.

OBJETIVO

RELATO DE CASO

• Paciente do sexo feminino, 62 anos, portadora de DAC que foi

admitida neste serviço em fevereiro de 2011 com quadro de

angina estável refratária a terapia medicamentosa otimizada.

• Avaliada com cintilografia miocárdica (CM) demonstrando

isquemia no território da artéria descendente anterior (DA).

Paciente já havia sido previamente submetida a duas

angioplastias da DA com o implante de stents farmacológicos

em 2005 e 2008, obtendo-se resultados subótimos devido à

persistência de lesão residual.

• Em virtude da recorrência da reestenose e persistência da

sintomatologia, foi indicada e realizada cirurgia de

revascularização do miocárdio com realização enxerto de

artéria mamária interna esquerda para a artéria descendente

anterior (MIE-DA) em 19/06/2009. Devido ao retorno dos

sintomas, foi realizado novo estudo hemodinâmico em

02/02/2011, que revelou lesão reestenótica intrastent de 70%

no 1/3 proximal da DA e oclusão do enxerto de MIE-DA.

• Desta forma, foi realizada avaliação da lesão obstrutiva com

ultrassom intracoronário (USIC), que evidenciou reestenose

como mecanismo predominante, à hipoexpansão das hastes

dos stents previamente implantados. Desta forma, foi indicada

e realizada em 09/05/2011 nova ICP com ablação das hastes

dos stents com Rotablator®, utilizando trépanos sequenciais

1,25 e 1,75mm, seguida de angioplastia com balão não

complacente (NC). A análise com USIC evidenciou a

persistência da hipoexpansão das hastes, desta forma foi

optado por não implantar novo stent. Na ocasião não

dispunhamos de cateter guia com diâmetro suficiente para

utilizar trépanos de diâmetros maiores.

DISCUSSÃO
• Descrevemos um caso em que foi realizado este tratamento

com sucesso e com excelente evolução tardia, nove anos.

• Há relatos de casos isolados descritos e publicados pelo

mundo com bons resultados.

• Uma análise de doze (12) casos publicados recentemente por

Edes e colaboradores evidenciou todos os casos realizados

com sucesso porém no seguimento de seis meses observa-

se taxas elevadas de MACE (50%) e mortalidade (25%). Os

autores concluem que esse tipo de procedimento é factível

porém deve ser realizado em situações de resgate na falha

de outros tratamentos. Enfatizam a necessidade de preparo

adequado das lesões calcificadas durante as ICPs no intuito

de prevenir esse tipo de lesão reestenótica.
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Relatar um caso de reestenose intrastent que foi tratada com ICP

através de ablação das hastes de stent com equipamento de

aterectomia rotacional (rotablator) para tratamento de lesão

reestenótica devido a mecanismo de hipoexpansão por lesão

calcificada justaposta.

• Devido a nova recorrência dos sintomas, foi realizada nova

ICP no dia (16/02/2012), com ablação das hastes dos

stents, desta vez com trepano de 2,5mm utilizando

cateter guia JL 9F seguida de angioplastia com balão NC,

sendo observada expansão adequada das hastes

• Optado pelo implante de novo stent farmacológico

(everolimus 3,0x38mm). No seguimento desta paciente,

foram realizados, estudo hemodinâmico (05/03/2013) e

angiotomografias de coronárias (07/05/2014, 22/09/2016

e 10/04/2019) todas evidenciando a manutenção do

resultado obtido. Stent pérvio, sem sinais de nova

reestenose. Recentemente (em 2020) devido a quadro

clínico/exames foi realizado novo cateterismo sendo

observada a manutenção do resultado.

Figura 2: Estudo hemodinâmico de 16/02/2012 pós-aterectomia.

CONCLUSÃO

O tratamento de reestenose de stents cujo mecanismo

predominante consiste na hipoexpansão de hastes devido a

lesão calcificada justaposta utilizando a ablação das hastes com

Rotablator® é um procedimento de exceção, porém factível , em

caso de falha nos outros métodos de revascularização.


